
Zápis č. 5 
ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

konaného dne 10. 11. 2011 

Přítomni: Dolenský Vladimír, Ing. Hylmar Jan, Ing. Kovář Petr, Klimeš Petr, MUDr. 
Kučera Zdeněk, Lampa Dalibor, Ing. Lukeš Jiří ml., Ing. Lukeš Jiří st., Menšík 
Zdeněk, Menšíková Michaela, Mgr. Müllerová Dana, Plecháč Vladimír, Ing. 
Šidlichovská Ivana, Ing. Václavík Luděk 

Návrh programu: 
1. Zahájení 
2. Volba řídících orgánů  
3. Způsob hlasování 
4. Návrh programu   
5. Projednání jednotlivých bodů 
6. Usnesení 
7. Závěr  

Ad 1. Zahájení 

Starosta obce přivítal všechny přítomné a konstatoval, že počtem 14 přítomných zastupitelů je 
zastupitelstvo usnášeníschopné. 

Ad 2. Volba orgánů schůze 

Starosta navrhl  za zapisovatele:  Ing. Lukeš Jiří ml. 
za ověřovatele:  Dolenský Vladimír, Mgr. Müllerová Dana 

Zastupitelstvo schvaluje orgány schůze dle návrhu. Pro 14, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 3. Způsob hlasování  

Starosta navrhl hlasovat veřejně a ke každému projednávanému bodu zvlášť.  

Zastupitelstvo schvaluje způsob hlasování. Pro 14, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 4. Program jednání 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky: 

1. Zprávy předsedů výborů a komisí 
2. Nákup prvků pro dětská hřiště 
3. Byty, domovní řád 
4. Rozpočtová změna č. 4 
5. Bytový pořadník č. 35 
6. Změna Zřizovací listiny ZŠ a MŠ 
7. Bezúplatný převod pozemků z PF ČR 
8. Zásady sestavení rozpočtu na rok 2012 

Zastupitelstvo schvaluje program jednání. Pro 14, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5. Projednání jednotlivých bodů  



Ad 5.1. Zprávy předsedů výborů a komisí 

Předsedové komisí (bytová komise, komise životního prostředí, kulturní komise) a výborů 
(finanční výbor, kontrolní výbor) informovali zastupitelstvo o činnosti za uplynulé období. 
Zápisy z jednání komisí a výborů jsou k nahlédnutí na OÚ. Výstupy z jednání (rozpočtová 
změna, bytový pořadník) jsou předmětem samostatných bodů programu. 

Zastupitelstvo bere na vědomí předložené informace předsedů komisí a výborů. 

Ad 5.2. Nákup prvků pro dětská hřiště 

Rada obce navrhuje nákup prvků pro dovybavení dětských hřišť ve sportovním a hasičském 
areálu. Jedná se o dvojhoupačku se šplhadlem z nabídky společnosti Tomovy parky. Obec 
využije akční nabídky společnosti, nákup bude hrazen z nerozpočtovaných příjmů. Cena dle 
předložené nabídky činí 63.269,- Kč. Instalace proběhne na jaře 2012, do hasičského areálu 
bude prvek poskytnutý formou výpůjčky.  

Zastupitelstvo souhlasí s nákupem prvků pro dětská hřiště dle předložené nabídky. 
Pro 14, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.3. Byty, domovní řád 

Starosta informoval o situaci v obecních bytech. Řeší se využití uvolněného bytu v Podmošně. 
Návrh Domovního řádu je postoupen k připomínkám a projednání bytové komisi. 

Zastupitelstvo bere na vědomí předložené informace a ukládá bytové komisi předložit 
na příští jednání návrh Domovního řádu. 

Ad 5.4. Rozpočtová změna č. 4 

Předseda finančního výboru seznámil zastupitele s návrhem rozpočtové změny č. 4. 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 4. dle přílohy č. 1.  
Pro 14, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.5. Bytový pořadník č. 35 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh nového bytového pořadníku předloženy bytovou komisí. 
Rada projednala návrh pořadníku na jednání 25. 10. 2011 a rozhodla nepřidělit žádné body 
v obecním zájmu. Žadatelům o byt dle pořadníku bude nabídnut uvolněný byt v Podmošně. 

Zastupitelstvo schvaluje bytový pořadník č. 35 dle návrhu. 
Pro 14, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.6. Změna zřizovací listiny ZŠ a MŠ 

Zastupitelstvo projednalo návrh změny Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Benešov u Semil. 
Předmětem změny je forma poskytnutí objektu školy formou zápůjčky (dříve nájem). 

Zastupitelstvo schvaluje Zřizovací listinu ZŠ a MŠ Benešov u Semil dle návrhu. 
Pro 14, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.7. Bezúplatný převod pozemků od PF ČR 

Obec Benešov u Semil žádá o bezúplatný převod pozemků z majetku Pozemkového fondu 
ČR. Jedná se o pozemky pro komunikace (p.p.č. 450/3, 2571) a bydlení (p.p.č. 121/1, 126). 



Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.p.č. 450/3, 2571, 121/1 a 126 
v k.ú. Benešov u Semil od Pozemkového fondu ČR do majetku obce. 
Pro 14, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.8. Zásady sestavení rozpočtu na rok 2012 

Zastupitelstvo doporučuje Radě a Finančnímu výboru sestavit rozpočet na rok 2012 jako 
přebytkový. Přebytek bude použit na splátku jistiny úvěru.  

Zastupitelstvo souhlasí se sestavením přebytkového rozpočtu obce na rok 2012 
s využitím přebytku na splátku splátky jistiny úvěru . Pro 14, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.9. Rozpočtové provizorium na rok 2012 

Zastupitelstvo projednalo návrh Rady a schválilo rozpočtové provizorium na měsíce leden až 
únor 2012 tak, že výdaje těchto měsíců nepřekročí 1/12 skutečných výdajů roku 2011. 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2012 dle návrhu. 
Pro 14, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 6. Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil dne 10. 11. 2011. 

č. 35/2011: Zastupitelstvo souhlasí s nákupem prvků pro dětská hřiště dle předložené nabídky. 

č. 36/2011: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 4. dle přílohy č. 1. 

č. 37/2011: Zastupitelstvo schvaluje bytový pořadník č. 35 dle návrhu. 

č. 38/2011: Zastupitelstvo schvaluje Zřizovací listinu ZŠ a MŠ Benešov u Semil dle návrhu. 

č. 39/2011: Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.p.č. 450/3, 121/1 a 
126 v k.ú. Benešov u Semil od Pozemkového fondu ČR do majetku obce. 

č. 40/2011: Zastupitelstvo souhlasí se sestavením přebytkového rozpočtu obce na rok 2012 
s využitím přebytku na splátku splátky jistiny úvěru. 

č. 41/2011: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2012 dle návrhu. 

Ad 7. Závěr. 

Jednání bylo ukončeno v 20.30 hodin. 

Zapsal dne 10. 11. 2011 ing. Lukeš Jiří ml.  

 

Ověřili: Dolenský Vladimír 

Mgr. Müllerová Dana 

 
 
 
 
 

--------------------------      ------------------------------ 
        starosta                                                                                   místostarosta                                 


